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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Jsme	  školou,	  která	  již	  několik	  let	  spolupracuje	  s	  Mensou	  ČR.	  Již	  čtvrtým	  rokem	  
funguje	  „Severáčkův	  klub	  nadaných	  dětí	  a	  jejich	  rodičů	  –	  HEURÉKA“.	  Tento	  klub	  
má	  čtyři	  sekce:	  	  

1. Matematicko-‐přírodovědnou	  (logická	  olympiáda,	  šifrovací	  soutěže,	  
experimenty	  …)	  	  

2. Uměleckou	  (tanec,	  sborový	  i	  sólový	  zpěv,	  dramatika,	  výtvarná	  výchova)	  	  
3. Sportovní	  (plavání)	  	  
4. Herní	  klub	  deskových	  her	  	  

Stejně	  jako	  v	  minulých	  letech	  se	  v	  klubu	  scházejí	  každou	  středu	  odpoledne	  žáci	  
1.	  a	  2.	  stupně,	  v	  letošním	  školním	  roce	  byl	  klub	  otevřen	  navíc	  i	  v	  ranních	  
hodinách,	  aby	  si	  zde	  mohli	  procvičit	  své	  hlavičky	  i	  žáci	  navštěvující	  ranní	  
družinu.	  Klub	  navštívili	  i	  rodiče	  s	  budoucími	  prvňáčky	  v	  rámci	  Dne	  otevřených	  
dveří.	  Také	  mateřské	  školy	  během	  návštěvy	  naší	  školy	  navštívily	  kromě	  
divadelního	  představení	  a	  „náslechu“	  v	  prvních	  třídách	  i	  Heuréku.	  	  

Na	  základě	  loňské	  pozitivní	  odezvy	  byly	  i	  letos	  panem	  ředitelem	  Mgr.	  Pavlem	  
Černým	  pozvány	  všechny	  paní	  ředitelky	  českolipských	  mateřských	  škol	  k	  nám	  
na	  návštěvu.	  Kromě	  prohlídky	  školní	  budovy	  a	  učeben	  či	  příjemného	  posezení	  
jim	  náš	  pan	  ředitel	  také	  nabídl	  možnost	  strávit	  dopoledne	  v	  našem	  klubu	  
pro	  nadané	  děti	  Heuréka.	  

Této	  nabídky	  využili	  předškoláci	  z	  Mateřské	  školy	  na	  sídlišti	  Sever	  a	  strávili	  
v	  Heuréce	  hezké	  dopoledne.	  Vyzkoušeli	  si	  tak	  řadu	  různých	  her	  či	  hlavolamů,	  
které	  všechny	  děti	  i	  dospělé	  nepochybně	  zaujaly.	  Doufáme,	  že	  příjemné	  chvíle	  
prožité	  v	  Heuréce	  se	  současně	  staly	  pro	  všechny	  i	  přínosem,	  neboť	  jim	  umožnily	  
rozvíjet	  logické	  myšlení	  a	  znalosti.	  	  

Na	  druhém	  stupni	  naší	  školy	  díky	  nadšení	  paní	  učitelky	  Němcové	  vznikl	  
biologický	  kroužek,	  který	  se	  zaměřil	  na	  geologii.	  V	  loňském	  školním	  roce	  byli	  
mezi	  třemi	  nejlepšími	  kroužky	  s	  tímto	  zaměřením	  v	  republice.	  Také	  v	  tomto	  
školním	  roce	  práce	  kroužku	  pokračovala	  a	  opět	  se	  skvělým	  výsledkem.	  
Tentokrát	  skončili	  na	  druhém	  místě.	  Snad	  bude	  mít	  podobný	  úspěch	  i	  kroužek	  
Chytré	  hlavičky,	  ve	  kterém	  provádějí	  fyzikální	  a	  chemické	  pokusy	  žáci	  8.	  a	  9.	  tříd	  
pod	  vedením	  paní	  učitelky	  Pospíšilové.	  Své	  znalosti	  snad	  uplatní	  při	  dalším	  
studiu	  na	  středních	  školách.	  

Také	  v	  tomto	  školním	  roce	  se	  naši	  žáci	  účastnili	  Logické	  olympiády.	  Na	  prvním	  
stupni	  se	  školního	  kola	  účastnilo	  58	  žáků.	  Školní	  kolo	  proběhlo	  ve	  dnech	  1.–7.	  10.	  



2014.	  Žáci	  druhého	  stupně	  pak	  řešili	  úkoly	  této	  soutěže	  následující	  týden.	  Těchto	  
žáků	  bylo	  124.	  Z	  druhého	  stupně	  postoupily	  dvě	  žákyně	  do	  okresního	  kola.	  

V	  tomto	  školním	  roce	  také	  proběhlo	  testování	  IQ	  s	  portálem	  PROSKOLY.	  
Testování	  IQ	  s	  Mensou	  ČR	  jsme	  plánovali	  na	  květen	  2015,	  bohužel	  se	  do	  tohoto	  
termínu	  ohlásila	  hloubková	  inspekce,	  a	  tak	  jsme	  se	  rozhodli,	  že	  toto	  testování	  
proběhne	  na	  začátku	  školního	  roku	  2015/2016.	  Navíc	  naše	  škola	  byla	  vybrána	  
MŠMT	  pro	  testování	  žáků	  9.	  ročníků	  v	  oblasti	  přírodních	  a	  společenských	  věd.	  
Nutno	  podotknout,	  že	  škola	  dosáhla	  v	  přírodních	  vědách	  výsledků	  stejných	  jako	  
ostatní	  testované	  školy	  a	  ve	  společenských	  vědách	  byly	  výsledky	  lehce	  
nadprůměrné.	  Konec	  školního	  roku	  byl	  tedy	  více	  než	  hektický.	  

Do	  budoucna	  bychom	  se	  chtěli	  zaměřit	  na	  zapojení	  většího	  počtu	  dětí	  
do	  olympiád.	  Naším	  cílem	  je	  totiž	  zúročit	  práci	  v	  klubu	  větším	  zapojením	  našich	  
žáků	  do	  soutěží	  a	  být	  v	  nich	  co	  nejúspěšnější.	  Také	  ve	  školním	  roce	  2015/2016	  
proběhne	  testování	  žáků	  s	  Mensou	  ČR.	  

Mgr.	  Jiří	  Vosála	  
zástupce	  ředitele	  školy	  

V	  České	  Lípě,	  dne	  3.	  července	  2015	  


